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NOSSOS NÚMEROS EM 2021
VOCÊ FAZ PARTE DE TUDO ISSO!!



13 participantes – “Imersão no Modelo de Gestão”
7 participantes na formação "Apoio à Gestão Escolar"

13 participantes - workshop “Fale Bem”

24 gestores – “Gestão com foco em resultados de aprendizagem”
36 professores - workshop  “Preparação para processo de seleção 
de Diretor Escolar”
41 professores – “Bloqueios cognitivos com a volta às aulas”
23 coordenadores pedagógicos e 132 professores - “Alfabetização na rede”

272 Kits Alfabetização

990 livros publicados 

1.181 visualizações do III ENCONTRO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO RJ em nosso canal do YouTube
1.457 visualizações dos Seminários de Boas Práticas em nosso canal do YouTube

1.331 cestas básicas

2.671 tablets com chips de Internet

1.200 kits escolares

20 escolas conectadas com 100 Mbps

Mural de sugestões - 4 novos
15 novas entrevistas no podcast

30 computadores, 19 laptops e 5 tvs 58”

24 escolas públicas parceiras apoiadas em 2021

FORMAÇÕES EQUIPE PARCEIROS

FORMAÇÕES EQUIPES ESCOLAS

PRODUTOS PARCEIROSPRODUÇÃO DE LIVROS

EVENTOS PEDAGÓGICOS

AÇÕES HORIZONTAIS

PLATAFORMAS
2.000 alunos com Árvore de Livros

3.623 alunos com Educacross
284 alunos com Bamboleio

44 cestas de Natal e 44 mochilas
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AS Novas parcerias, 13 novas escolas!

E.M. Afrânio 
Peixoto

E.M. Augusto 
Motta

E.M. Azevedo 
Sodré

E.M. Baptista 
Pereira

E.M. Cícero 
Penna

E.M. Dom 
Aquino Correa

E.M. Duque de 
Caxias

E.M. Francisco 
Alves E.M. João de Deus E.M. Leitão da 

Cunha
E.M. Prudente de 

Moraes
E.M. Rodrigo de 

Mello Franco

CIEP Samuel 
Wainer



Prêmio
Band 
Inspira Rio Em cerimônia realizada no Teatro do

Copacabana Palace, recebemos o Prêmio Inspira
Rio, promovido pela Tv Band e BandNews FM,
na categoria Educação. Um prêmio conceitual.
Muito emocionadas, a Diretora Presidente da
Parceiros, Paula Vianna, e a Coordenadora
Pedagógica Leda Fonseca subiram juntas ao
palco do teatro.

Agradecendo a premiação, Paula parabenizou o Grupo Bandeirantes por colocar a Educação em
primeiro plano. “Educação de qualidade é o maior fator de redução de desigualdades. Mais de 80% das
crianças Brasileiras estudam na rede pública. Cabe à Sociedade Civil apoiar a Educação Pública para
que ela seja de excelência para todos os alunos. A conquista deste prêmio mostra o reconhecimento
cada vez maior à importância do Terceiro Setor e do envolvimento da Sociedade Civil nos destinos do
país.”
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Formação em Gestão

O Instituto Trevo realizou formação em gestão para toda
a equipe da Parceiros, com a revisão e reflexão da
missão e propósito da Parceiros e construção da matriz
SOAR.

Além de imersão - para os facilitadores - no Modelo de
Gestão em desenvolvimento nas escolas públicas
parceiras, destacando a importância da ferramenta do
PDCA e do Painel de Acompanhamento de
Resultados dos Alunos, com desenvolvimento de
planejamento e intervenções baseadas nos resultados.

Formação Apoio à Gestão

Os facilitadores receberam a formação "Apoio à Gestão
Escolar", com Natália Ribeiro.
Especialista em Gestão da Educação Pública, Pedagoga, Natália atua
como Gestora do Programa Rede de Líderes na FGV – CEIPE, sob
a liderança da Claudia Costin.
O curso trouxe novas visões sobre a Escola, que serão úteis no apoio
dos facilitadores aos gestores das escolas públicas parceiras.

13 participantes

07 participantes

Formação #Fale Bem

Em Maio, toda a equipe da Parceiros participou do workshop
“Fale Bem”, ministrado por Paulo Roberto Matta, jornalista
e Assessor de Comunicação, e Lucia Provenzano,
Fonoaudióloga e consultora em Comunicação Humana.
O objetivo dos encontros era aprimorar a forma como
integrantes do Núcleo e os facilitadores da Parceiros fazem
uso da comunicação, nos diversos ambientes por que
transitam e nas mais diferentes circunstâncias.

13 participantes
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Formações para gestores

Maio/2021 - A formação dos gestores escolares com o
Instituto Trevo teve início no dia 18/05.
Tema: Gestão com foco em resultados de aprendizagem.
Carga horária: 8 encontros de 2 horas – Total 16 horas

O trabalho com o grupo de gestores iniciou através da realização da Matriz
SOAR dos principais desafios enfrentados pelas escolas neste inicio de
2021. Já no Modelo de Gestão, foi destacada a importância da ferramenta
do PDCA e do Painel de Acompanhamento de Resultados dos Alunos,
com desenvolvimento de planejamento e intervenções baseadas nos
resultados.
A troca e o trabalho produzido nos encontros tem apoiado os gestores na
busca de soluções e melhor planejamento de suas ações dentro da escola.

Módulo 1 - Resiliência e Gestão da própria vida
Módulo 2 - Modelo de Gestão
Módulo 3 - Indicadores Pedagógicos e Metas
Módulo 4 - Plano de Ação
Módulo 5 - A importância de analisar e refletir sobre os dados da escola 
(Pedagógicos e Administrativos) para traçar Estratégias e definir o Plano de Ação
Módulo 6 - Acompanhamento

24 gestores de escola participantes
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Formações para professores

Out/2021 - Workshop: Preparação para processo de
seleção de Diretor Escolar da SME-RJ previsto para
novembro de 2021, aberto para todos os professores da
rede, gestores ou não.
Com Natalia Ribeiro

Formações para professores

Abril/2021 - Bloqueios cognitivos com a volta às aulas
pós pandemia
Com Yvonne Bezerra de Mello

36 participantes

41participantes



Alfabetização na Rede

Concebido por nossa coordenadora pedagógica Leda Fonseca,
o projeto Alfabetização na Rede tem como propósito ajudar as
escolas parceiras na missão de alfabetizar todos os alunos do
1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I.

O projeto consiste em oferecer tutoria sobre alfabetização aos
coordenadores e professores das escolas, tendo como base a
análise das avaliações diagnósticas e processuais realizadas
pela escola.

Carga horária: total 33 horas/escola.

23 coordenadores pedagógicos
132 professores

3.557 alunos do 1º ao 3º anos beneficiadosFO
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KIT ALFABETIZAÇÃOKIT ALFABETIZAÇÃO NA REDE

Com apoio do Itaú Social, distribuímos Kits Alfabetização para nossas 24 escolas públicas parceiras.

272 Kits distribuídos
1º ano – alfabeto móvel + 5 livros (por turma)
2º e 3º anos – baralho de apoio à construção de texto + 5 livros (por turma)



LANÇAMENTO DO PROJETO ESTANTE MÁGICA

Escritora e ilustrador participam do lançamento do projeto Estante Mágica
Dois encontros com profissionais de destaque no cenário da literatura marcaram o lançamento oficial do projeto Estante
Mágica nas escolas parceiras.

No dia 8 de junho, o convidado foi o ilustrador Roger Mello, vencedor de
diversos prêmios de literatura, com destaque para o Prêmio Hans Christina
Andersen – mais importante honraria da literatura infanto-juvenil do mundo.

No dia 14 de junho, o projeto convidou a escritora Danielle Chindler, autora 
de diversos livros infantis, contadora de historias e produtora de eventos 
culturais

Foram publicados 990 livros de 23 escolas públicas parceiras. 990 novos pequenos autores!

LANÇAMENTO PROJETO ESTANTE MÁGICA



LANÇAMENTO DO PROJETO ESTANTE MÁGICA

Livros impressos e acontecendo as cerimônias de autógrafos. O momento em que os alunos recebem seus livros
publicados.

CERIMÔNIA DE AUTÓGRAFOS ESTANTE MÁGICA



Promovido pela Parceiros da Educação RJ, em 28 de Junho, o fórum
online “Legados da Pandemia” contou com apresentações da
professora Claudia Costin, fundadora do CEIPE-FGV, ex-Ministra da
Administração e ex-Secretária municipal de Educação do Rio de
Janeiro; da jornalista e designer Mariana Ochs, especialista em
Tecnologias na Educação e coordenadora do EducaMidia; e de Carla
Jarlicht, Psicóloga e Mestre em Educação.

+ 480 participantes no canal de YouTube da Parceiros RJ e

701 Visualizações até 21.12.2021.

A Diretora da Parceiros da Educação RJ, Paula Vianna, ressaltou:

“Não podemos voltar à escola do século XIX. Temos de lutar para
que a escola pública conte com a tecnologia e todas as
ferramentas para garantir aos alunos a escola do século XXI que
todos queremos.”

A moderação ficou por conta da Coordenadora Pedagógica da Parceiros, Leda Fonseca, da professora Consuelo Santa
Ritta, do CIEP Bilíngue Presidente Agostinho Neto, e da Diretora da E.M. Pedro Ernesto, Elizabeth Pereira – escolas
apoiadas pela Parceiros.

III ENCONTRO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO RJ
“Legados da pandemia para a escola pública”



884 visualizações em nosso canal do YouTube

Escola vencedora:

E.M. Menezes Vieira com o 
tema:

“Costurando retalhos”

SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS 2021.1 – dias 31/08 e 01/09



573 visualizações em nosso canal do YouTube

Escola vencedora:

E.M. Sérgio Vieira de 
Mello com o tema:
“O Protagonismo das Crianças na produção 

de suas Leituras e Escritas”

Escola Municipal 
Sérgio Vieira de 

Mello

Profa. Adriana – Sala de Leitura

SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS 2021.2 – dias 07 e 08/12



CAMPANHAS E AÇÕES HORIZONTAIS

O espirito solidário diante de um momento inédito fez com que o primeiro semestre de 2021
fosse marcado por diversas iniciativas “do bem”. Parcerias foram formadas, empresas e
instituições se mobilizaram para apoiar uma série de ações para as escolas, os alunos e suas
famílias:

Bee Cap e Olympia Partners –
Juntas, doaram 1.111 cestas
básicas para as famílias dos alunos
de nossas 24 escolas parceiras

Visão Esperança e Doar Fashion –contribuíram com cestas básicas, um total de

220 unidades, beneficiando famílias de alunos de 3 escolas

PELA DOAÇÃO DE 1.111 
CESTAS BÁSICAS PARA AS 
FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS 

NOSSAS 24 ESCOLAS 
PÚBLICAS PARCEIRAS.

PELA DOAÇÃO DE 100 CESTAS 

BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS 
DOS ALUNOS DA

E.M. PEDRO ERNESTO E DO 
CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO 

NETO.



CAMPANHAS E AÇÕES HORIZONTAIS

Enem do Bem, LZ Studio, LZ
Mini e Caçula – campanha captou
1.200 kits escolares para os alunos de
nossas escolas públicas parceiras.

Anny Meisler, Bruninha Leticia e
Diego Ribas – a empresária, o craque
do Flamengo e sua esposa criaram a
campanha “Bora Estudar?”,
para a captação de doações para
apoio à Educação Pública.

Escola Britânica – os pais dos alunos aderiram à campanha
para doação de tablets e chips de Internet para os alunos do 4º ano
da E.M. México.

Mais uma vez o congresso
ABPI abraçou nosso projeto e
nos colocou como a Instituição
beneficiada.

Estas 3 campanhas, juntamente com outros apoiadores,
arrecadaram um total de R$ 30.205,67 para o projeto
Educação +Digital

Três empresas doaram, ao todo, 30 torres
de computador, 30 monitores, 19 laptops e
5 Tvs 58”. Após revisão executada pelo
nosso TI, e compra dos acessórios
necessários, os equipamentos foram
distribuídos por nossas escolas públicas
parceiras.



CAMPANHAS DE INCENTIVO

Incentivo à leitura  
depoimento de escritores

Incentivo ao voluntariado 
depoimento de voluntários da Parceiros

Incentivo à volta para a escola  
depoimento de personalidades e equipe 

escolar



PROJETO EDUCAÇÃO +DIGITAL

Com o apoio e parceria de muitos, nossas escolas públicas parceiras têm, agora 2.671 alunos com tablets e chips de
internet para acompanhamento das aulas remotas e para a utilização das plataformas digitais. O ensino hibrido veio para
ficar.

Idealizado pela Professora Consuelo Santa Ritta, do CIEP Bilingue Presidente Agostinho Neto, e apoiado pela Parceiros
da Educação RJ, juntamente com o Instituto da Criança e outras ONGs, o projeto consiste na arrecadação de recursos
para a aquisição de tablets e chips de acesso à internet para os alunos de nossas escolas públicas parceiras.



PLATAFORMAS

PLATAFORMAS DIGITAIS

Além dos conteúdos oferecidos pela SME, através do RioEducaemcasa, disponibilizamos algumas
plataformas para auxílio no aprendizado do Português e Matemática.

Acesso à gratuito à biblioteca digital, com um grande acervo de livros para crianças  

A Árvore de Livros é uma plataforma de leitura digital que está presente em centenas de escolas
espalhadas por todo o país, com mais de 30 mil títulos, classificados por segmentos e séries
escolares, que possibilita a crianças e jovens uma forma ainda mais divertida para desenvolver

habilidades e repertório de leitura. Oferecida para 2.000 alunos de 5º e 6º anos das 24 escolas
parceiras que receberam tablete pelo projeto Educaçao + Digital
A Educacross é uma Plataforma Gamificada de Aprendizagem e Ensino Híbrido com Programas

Educacionais de Matemática oferecidos para 3.623 alunos de 5º ano das 24 escolas parceiras e
todas as séries da E.M. Pedro Ernesto, que receberam tablet pelo projeto Educação +Digital

284 assinaturas para alunos de 3 escolas parceiras



PLATAFORMAS

OLIMPÍADAS EDUCACROSS
Durante o mês de novembro, os alunos do 5º ano de nossas escolas públicas parceiras participaram das Olimpíadas
Educacross.
Foram diversos desafios de Matemática. E, como em toda Olimpíada, tivemos campeões!
De acordo com acompanhamento dos resultados, o Educacross apresentou os ganhadores de cada escola.
Como prêmio para coroar o esforço, o aluno vencedor de cada turma recebeu 1 cesta de Natal e 1 mochila. Os
prêmios foram entregues em cerimônias promovidas pelas escolas.

A E.M. Sérgio Vieira de Mello foi a Grande Vencedora entre as escolas parceiras, com 4 dos Top 5 alunos vencedores.

44 cestas de Natal – resultado do apoio de muitos + 44 mochilas – doadas pela Cyclone



PLATAFORMAS

CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS

Fechamos parceria com o Instituto Escola Conectada, que leva internet fibra óptica, de alta velocidade 
(100 Mbps) para escolas públicas, a partir do apoio de provedores locais.

A Parceiros, através do apoio de seus patrocinadores, financia as obras de infra estrutura executadas pelos 
provedores locais para a instalação da Internet, sendo o sinal ativado gratuitamente após a finalização das 
obras. 

Até o final de 2021 estamos levanto Internet gratuita de alta velocidade para 20 das nossas escolas públicas 
parceiras.



Continuamos produzindo o Mural de Sugestões e o Podcast, produtos criados pela equipe da Parceiros durante a
pandemia. Mais conteúdo interativo e novas entrevistas com personalidades da Educação.

“Ler é um direito” – março/21

“Dicas culturais” – janeiro/21

“Cultura indígena” – abril/21

“Cultura popular” – agosto/21

Mural de sugestões

PRODUTOS PARCEIROS DA EDUCAÇÃO RJ

Podcas t Daniel Barros – fevereiro/21

Maria Helena Guimarães de 
Castro – fevereiro/21
Leda Fonseca – março/21

Charles Magalhães– março/21

Patrícia M. Guedes– março/21

Karina Blanck– abril/21

Teca Pontual – maio/21

Carlos Ferrão– maio/21

Daniela Chindler– agosto/21

Renan Ferreirinha– agosto/21

Roberta Marques– agosto/21

Luciana Phebo– setembro/21

Monica Melo – outubro/21

Cynthia Howllet– novembro/21

Bete Rodrigues– novembro/21



Na sexta feira - dia 10/12 - aconteceu nossa Confraternização.
Reunimos toda a equipe – Núcleo,  facilitadores, monitores de informática, monitores de sala de leitura e alguns 
parceiros do dia a dia. 
Foi um momento muito especial, de comemoração de todas as nossas conquistas em 2021.
Paula Vianna e Luiz Octávio Lima aproveitaram para  compartilhar, também, o planejamento para 2022.

CONFRATERNIZAÇÃO EQUIPE PARCEIROS



Nosso site 
mudou!

Começamos o ano com nosso site totalmente remodelado.

Mais completo, mais fácil de navegar, e com a nova Identidade
Visual da Parceiros.

Um conceito mais moderno e atual, com o objetivo de facilitar a busca
de informações sobre nossa equipe e nosso trabalho.
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